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Sárszentmihály Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

10/2017. (VI.8.) önkormányzati rendelete  

a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés 

engedélyezésének szabályai, az önkormányzat és az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértéke 

Sárszentmihály Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi 

I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § (1) Házasságkötést lebonyolítani - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – munkanapokon, valamint 

szombaton lehet. 

(2)1 A közeli halállal fenyegető állapotot kivéve nem köthető házasság vasárnap, január 1-jén, március 

15-én, nagypénteken, húsvétvasárnap, húsvéthétfőn, május 1-jén, pünkösdvasárnap, pünkösdhétfőn, 

augusztus 20-án, október 23-án, november 1-jén és december 24-26-án, továbbá, ha az az adott 

képviselő-testület hivatala köztisztviselői számára munkaszüneti nap, július 1-jén. 

2. § (1) Hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény engedélyezése során figyelemmel kell lenni a 

már előjegyzésbe vett anyakönyvi eseményekre, azok lebonyolítását az engedélyezendő hivatali 

helyiségen kívüli anyakönyvi esemény nem veszélyeztetheti. 

(2) Az engedély kérelmet írásban, a bejelentéssel egyidejűleg kell benyújtani. 

2/A. §2 E rendelet alkalmazásában hivatali helyiség: a Sárszentmihályi Polgármesteri Hivatal és a 

Közösségi Ház épületegyüttes (Sárszentmihály, Fő út 54.) házasságkötésre alkalmas helyisége. 

3. § (1) Díjmentesek a 1. § (2) bekezdésében foglalt házasságkötések. 

(2)3,4 Hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés lebonyolításának díja 23 000 forint.  

(3)5,6 Hivatali helyiségen kívüli házasságkötés lebonyolításának díja 36 000 forint. 

4. §7 (1) Hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés lebonyolításában közreműködő 

anyakönyvvezetőt eseményenként bruttó 16 000 Ft illeti meg. 

(2) Hivatali helyiségen kívül történő házasságkötés lebonyolításában közreműködő anyakönyvvezetőt 

eseményenként bruttó 20 000 Ft illeti meg. 

5. § (1) A 3. §-ban meghatározott díjat legkésőbb a házasságkötést megelőző 3. napig a Polgármesteri 

Hivatal pénztárában kell megfizetni az erről kiállított számla alapján. 

(2) A közreműködő anyakönyvvezetőt megillető díjazás kifizetése havonta, utólag történik. 

Záró rendelkezések 

6. § (1) Ez a rendelet 2017. június 10-én lép hatályba. 

(2) Hatályát veszti a hivatali helyiségben, valamint hivatali munkaidőn túli házasságkötésnél 

alkalmazott díjtételekről szóló 5/2011. (II.18.) önkormányzati rendelet. 

Sárszentmihály, 2021.I.21. 

Óber Andrea polgármester s.k. 

Dr. Nagy Ildikó jegyző s.k. 
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